
Tevredenheidonderzoeken VO 2017 

 

 

Werkers, ouders en medewerkers zijn ronduit tevreden over de Werkplaats. 

Zij scoren de school boven het landelijk gemiddelde. De werkplaats wordt 

als een prettige en veilige school ervaren. 

 

 

Context 

Jaarlijks houdt de WP tevredenheidonderzoeken onder werkers, medewerkers en ouders. 

Daarbij maken we gebruik van een digitale tool, Kwaliteitscholen. De uitkomsten kunnen 

worden vergeleken met landelijke benchmarks. Een deel van de uitkomsten wordt 

gepubliceerd op scholenopdekaart.nl  

Werkers 

74% van de bevraagde werkers vulde de vragenlijst in. 

Vanaf 2016 zijn dat de werkers van klas 1, klas 3 en het examenjaar. 

Trend: tevreden werkers, stabiel iets boven de benchmark voor ons schooltype. 

De tevredenheid werkers in de afgelopen jaren: 

 16/17 15/16  14/15 13/14 12/13 

Werkplaats 7,0 6,5 7,2 7,1 7,3 

Benchmark 6,6 6,3 6,8 6,8 6,7 

 

Bijzonderheden 

 De scores voor alle domeinen (onderwerp gebieden) zijn elk hoger dan de 

bijbehorende benchmark. 

 

 Op vier vragen antwoorden werkers licht negatiever dan de benchmark. Dat zijn 

vragen over hoe de werkers omgaan met elkaars eigendommen en met de spullen 

van school. Dat is al vaker waargenomen in de onderzoeken op WP en gekoppeld 

aan het ongevraagd spullen lenen in het domein. Het blijkt hier om relatief 

kleinere zaken te gaan, want de scores op het domein voor schoolklimaat en 

veiligheid is met 8,2 hoog en de pestindicator geeft met 9,5 een zeer veilig sociaal 

klimaat aan. 

 

 Werkers van het VMBO zijn het minst tevreden en die van VWO het meest 

tevreden. Dit wijkt niet af van het landelijke beeld. 

 

 Werkers zijn opvallend tevreden over het gebruik van digitaal lesmateriaal.  



Ouders 

53% van de bevraagde ouders vulde de vragenlijst in. Dat is een verhoging t.o.v. de  

afgelopen jaren, waarschijnlijk door een actievere en digitale benadering. Alleen ouders 

van het 3e leerjaar worden benaderd. 

Trend: Grote tevredenheid bij ouders, hoger dan de benchmark. 

De tevredenheid ouders leerjaar 3 in de afgelopen jaren: 

 16/17*  15/16 14/15 13/14 12/13 

Werkplaats 8,3 7,6 7,5 7,6 7,6 

Benchmark 8,0 7,2 7,2 7,1 7,2 

*Vanaf dit schooljaar wordt er landelijk met een nieuwe vragenlijst gewerkt. 

Bijzonderheden 

 De resultaten 16/17 zijn niet te vergelijken met vorige jaren, door een andere 

systematiek van vragen. 

 

 Ouders van de Werkplaats scoren de school op alle deelvragen hoger dan de 

bijbehorende benchmark. 

 

Medewerkers 

75% van de onderwijsmedewerkers (OP) en 76% van de medewerkers ondersteuning 

(OOP) vulde de vragenlijst in. Alle medewerkers zijn gevraagd. 

Trend: stabiel tevreden medewerkers 

Tevredenheid algemeen  

 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 

Werkplaats 8,3 8,2 8,0 8,2 8,1 

Benchmark 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 

 

Bijzonderheden 

 Voor zowel OP als OOP is er iets minder tevredenheid over de beloning, dan de 

benchmark. 

 

 Het OOP is positief over de gehele schoolorganisatie maar minder tevreden met 

de eigen werkzaamheden en ontwikkelmogelijkheden. 

 

 Op de indicator leidinggevenden bij het OOP wordt zowel meer positief als meer 

negatief geantwoord dan bij de benchmark. De tussencategorie (niet mee 

eens/niet mee oneens) wordt minder gebruikt. 

 

 Lesgevende medewerkers zijn opvallend positief over hun leidinggevende. 

 

 Lesgevende medewerkers ervaren een hoge werkdruk, licht hoger dan de 

benchmark. 

 

 Lesgevende medewerkers zijn tevreden met de eigen werkzaamheden.  
  



 De verschillende onderzoeken met de betreffende gremia (werkersraad, 

ouderraad en (P)MR) bespreken en analyseren. 

 Bij het OOP verder onderzoeken waar de signalen op duiden, of deze bijvoorbeeld 

aan één afdeling of kwestie zijn toe te schrijven. 

 De keuzes voor werkdrukverlichting voor aanstaand schooljaar zijn duidelijker 

communiceren en in overleg met de PMR nieuwe manieren vinden deze beter te 

beheersen. Voor volgend jaar staat bijvoorbeeld op het programma: 

o Meer gelijkgeschakelde tussenweken/periodes 

o Voldoende nakijktijd voor de medewerkers met schoolexamens 

o Overzichtelijkere communicatie voor invliegers 

 Meer uitleg bij de toepassing van de functiemix. 

 Aandacht in de teams voor de zorgzaamheid van de werkers voor spullen in het 

domein. 


